
دیجیتال به آنالوگ مبدل (ADC )
 آردوینو در آنالوگبا استفاده از مبدل  سنجولتآموزش ساخت
 با استفاده از  دماسنجآموزش ساختLM35  آردوینودر  آنالوگو مبدل
رزولوشن تنظیم ADC ( آردوینومخصوص  Due وZero )
آنالوگ به دیجیتال مبدل (PWM)
 کردن نور  وزیادکمآموزشLED  باPWM

 آموزش تنظیم نورLED  با ولوم وPWM

رزولوشن تنظیم PWM ( آردوینومخصوص  Due وZero )
آردوینوبا  صدا تولید دستورات 
تناوب زمان گیریاندازه (pulseIn)
 آموزش ساختن التراسونیک با ماژولsrf05  به کمکpulseIn 



دیجیتال به لوگآنا مبدل (ADC) :

 مداری ،(Analog to Digital Converter=ADC) دیجیتال به آنالوگ هایسیگنال مبدل

.کندمی بدیلت رقمی یا دیجیتالی گسسته هایداده به را آنالوگ پیوسته هایسیگنال که الکترونیکی

جیتال دی د( های گسسته ،هستند و داده )اعدا آنالوگپیوسته  هایسیگنالولتاژ و  ترسادهبه زبان 

یک سنسور  LM35سنسور دمای  مثالعنوانبهدارند  آنالوگخروجی  سنسورهابعضی از  .هستند 

نمی تونه این ولتاژ رو درک  )میکرو (آردوینواست که خروجی آن ولتاژ است ، حاال  آنالوگدمای 

 ردوینوآر کنه ، روی میکروی )میکرو( بتونه با محیط بیرون ارتباط برقراآردوینوکند . برای اینکه 

اعداد  که این کندمیاست که ولتاژ را به اعداد )دیجیتال( تبدیل  شدهتعبیه آنالوگمبدل  مدارهای

 به شکل زیر هست : آنالوگعملکرد مبدل هستند  درکقابل نویسیبرنامهو برای میکرو 

ا بدهیم این ولتاژ توسط مبدل به ولت ر 5تا  0 توانمیبه دیجیتال است  آنالوگکه مبدل  ایپایهبه 

 1023عدد  5و برای اعمال ولتاژ  0عدد  0یعنی برای اعمال ولتاژ  شودمیتبدیل  1023تا  0اعداد 

با  لا مث شوندمیبازه از ولتاژ به عدد تبدیل  تناسببهو اعداد بین این بازه هم  شودمیبه ما داده 

خاص را  کارهاییم روی این اعداد توانمی. حاال ما  شودمیبه ما داده  511عدد  2.5اعمال ولتاژ 

  خاص قرار دهیم هایفرمولانجام دهیم و آن را در 

مینی  آردوینونانو و  آردوینوداریم و در تعدادی مثل  آنالوگمبدل  6ها تعداد  آردوینودر بیشتر 

 داریم . آنالوگ عدد مبدل 16مگا  آردوینوها هم مثل  آردوینومبدل داریم و در بعضی  8تعداد 

را چک  آنالوگ پایهاطلعات آنالوگتا مبدل  کشدمیطول  (s 0.0001) میکروثانیه 100 آردوینودر 

بار پایه را چک و تبدیل را انجام  10.000ثانیه  هردر  دیگرعبارتبهکند و تبدیل را انجام دهید 

 دهدمی

مبدل داره که با  5، این برد  بینیدمیرو  uno آردوینوبرد  آنالوگمبدل  هایپایهدر شکل زیر 

 .  ایمکردهعلمت قرمز آن را جدا 



را توضیح دهیم  آنالوگو استفاده از مبدل  نویسیبرنامهاکنون وقت آن رسیده است تا 

آنالوگدستور خواندن مقدار  – 1

شودیمتر )مینیمم( بود ،  انتخاب کنیم و کدام کوچکبا استفاده از این تابع دو عدد را مقایسه می:  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

var = analogRead(pin) 

 پارامترهای دستور :

 pin : مگا آردوینودر  15تا  0نانو و مینی و  آردوینودر  7تا  0،  بردهادر اکثر  5تا  0) آنالوگشماره پایه

Var:  ( است 1001تا  0که اعدادی بین متغیر برای ذخیره نتیجه)

در  4متصل کنید و نتیجه را روی نمایشگر  UNO آردوینو A0یک پتانسیومتر را به پایه :  1ثال م

 نمایش دهید 16



: (Proteus 8) سازشبیه

: (Arduino 1.6) برنامه

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

////نمایشگر پیکربندی  

int var ; 

متغیریف تعر /////  

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

var = analogRead(0); 

/////آردوینو A0از پایه  آنالوگخواندن مقدار 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("var="); 

/////روی نمایشگر  =varنمایش متن 

lcd.setCursor(5, 0); 

lcd.print(var); 

دیجیتال  مقدارنمایش  /////  

delay(100); 

lcd.clear();  

نمایشگر سازیپاکتوقف و  /////  

} 

دهدمیرا نمایش  تصادفیو اعداد  کندمینوسان  دائماااردوینو آزاد باشد مبدل A0 پایه  کهدرصورتیتوجه : 



کند یگیراندازهرا  DC ولت  5درست کنید که تا  سنجولتیک  آنالوگمبدل با استفاده از :  1-1مثال 

توضیح :

 یک سر دو رد الکتریکی پتانسیلاختلف گیریاندازه برای که است دستگاهی مترولت یا سنجولت

ولت  5را درست کنیم که تا  سنجولتیک  خواهیممیدر اینجا چون ما  .رودمی بکار الکتریکی مدار

 5تقسیم کنیم تا  204.6را بر  1023کند ، پس یابد بیشترین مقدار دیجیتال که  گیریاندازهرا 

204.6بر  شدهخوانده آنالوگولت به دست بیاید ، پس این شد یک قاعده کلی اگر مقدار 

آیدمیتقسیم شود ولتاژ به دست 

بشه ؟  204.6 برتقسیمچطوری فهمیدم باید :  سؤال

  شدهتشکیل 1023ولت عدد  5با اعمال   دانستیممیکردم چون  5 برتقسیمرا  1023اومدم 

به دست  5مقدار عددی  204.6بر  1023به دست آمد ، با تقسیم  204.6است پس عدد 

به ولتاژ  204.6 برتقسیمبا  1023تا  0اعداد بین  ترتیباینبهکه بیانگر ولتاژ است  آیدمی

 .  شوندمیتبدیل 

ا و ب آیدمیولت به دست  برحسب پتانسیلاختلفمقدار  204.6بر  1023با تقسیم  توجه :

آیدمیمیلی ولت به دست  برحسب پتانسیلاختلف 0.2046 برتقسیم



( :Proteus 8) سازشبیه

( :Arduino 1.6برنامه )

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

نمایشگر پیکربندی /////  

 float var ; 

از جنس اعشاری متغیرتعریف  /////   

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

var = analogRead(0); 

/////var  متغیرو ریختن آن در  آنالوگخواندن مقدار   

var = var/204.6; 

/////ولت به دست بیاید برحسبتا ولتاژ  204.6بر عدد   var  متغیرتقسیم کردن 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("Volt:"); 

مایش متنن /////  

lcd.setCursor(6, 0); 

lcd.print(var); 

 نمایش ولتاژ /////

lcd.setCursor(10, 0); 

lcd.print("V"); 

 نمایش متن /////

delay(100); 

lcd.clear();} 




